Stallregler
Allmänt
-

I stallet pratar vi i normal samtalston och går istället för springer i stallet.

-

Vi hälsar på alla vi möter, kända som okända.

-

Uppträd lugnt och sansat. Om du är lugn är hästen också lugn.

-

Vi behandlar hästarna vänligt och med respekt.

-

Ge inte hästarna "godis" i stallet, då kan de bli nafsiga och börja tigga. Att ge godis som belöning
direkt efter ridning i ridhuset är dock tillåtet.

-

Undvik att vara i spilta/box vid fodring

-

Fram till kl: 15.00 vardagar får du inte vara inne hos hästen (ute till ca.14.00 därefter intag och
lunch).

Vid skötsel
-

Vid all skötsel/sadling/tränsning i spilta/box/på gången ska du ha hjälm om du är under 13år.
Rekommenderas för alla.

-

Gå in på vänster sida i spiltan, det är hästarna vana vid.

-

Det får vara max 2 personer samtidigt inne hos hästen.

-

Personer som är inne hos hästen ska stå på samma sida.

-

Står hästen i box ska den alltid vara uppbunden med säkerhetsknut vid skötsel. Om du är osäker
på hur du gör, fråga någon i personalen.

-

Undvik att krypa under hästens huvud då den är uppbunden.

-

Står hästen i box ska grimma+ grimskaft hängas på kroken på boxen då du är klar.

-

Står hästen i spilta ska grimman hängas över den väggfasta öglan för grimskaftet när du tränsat.

-

Hästar som ska skötas i gången får ställas i gången för att göras i ordning till lektion. Vill du
ställa ut någon annan häst på gången måste du fråga först.

-

Alla hästar ska ledas i grimma+ grimskaft, även om de bara ska flyttas från spilta ut på gången

-

Ingen annan utrustning en den du håller i handen/händerna ska vara inne i boxen/spiltan.

-

Borsta aldrig svansen. Vill du reda ut svansen använd fingrarna.

-

Plocka undan efter dig. Dvs lägg tillbaka borstar och häng in sadel/träns i sadelkammaren då du
är klar.

Undrar du över något? Be gärna någon i personalen om hjälp!

